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Pracoviště: Ortopedické oddělení 

 

 

Lékař, který provedl poučení:  

 

Štítek pacienta: 

 

 

Povaha zdravotního výkonu: 

Dnešního dne jsem byl(a) lékařem poučen(a) o povaze zdravotního výkonu, který mi má být 

proveden: operační kontrola totální náhrady a výměna těch opotřebených částí, u kterých je 

významné podezření na selhání těchto součástí, nelze vyloučit ani vyjmutí celé endoprotézy a 

dle situace nahrazení jinou, nebo dočasným zařízením, k vytvoření podmínek pro novou 

totální náhradu kloubu. 

 

Účelem zdravotního výkonu: 

Zmenšit bolest, obnovit nosnost a  funkci kloubu. 

 

Předpokládaný přínos zdravotního výkonu: 

Odstranění bolestí, obnovení nosnosti a hybnosti kloubu. 

 

Možné důsledky a rizika navrženého zdravotního výkonu: 

V případě aplikace cizorodých materiálů ( kloubní náhrady, šrouby, augmentační prvky....) 

jsem byl poučen o jejich vlastnostech: kovové slitiny, umělé hmoty, keramické součásti a 

revizní výztužné prvky běžně celosvětově používané k výrobě endoprotéz, v naprosté většině 

případů dobře tolerované organizmem. Byl(a) jsem poučen(a), že lékařem doporučený výkon 

má následující možné následky a rizika: omezení pohybu, bolesti,změna kožní citlivosti, 

infekce, poruchy hojení, poruchy nervů a cév, riziko zánětu žil, celkové komplikace při 

rozsáhlém operačním výkonu plicní, srdeční, mozkové a jiné, riziko možných trvalých 

následků až smrti v důsledku neočekávaných komplikací spojených se způsobem léčby. V 

některých případech (podezření nebo prokázání infektu peroperačně) je nutné TEP úplně 

odstranit, nebo pouze odebrat vzorky tkání k dalšímu vyšetření a operaci provést vícedobě. U 

infekce je často nutné zavést proplachovou drenáž. Neoddělitelnou součástí operace je 

dodržování speciálního pooperačního a rekonvalescentního režimu. 

 

Jiné možnosti, jejich vhodnost, přínosy a rizika: 

Neoperovat, byl jsem poučen, že neoperační způsob léčby může být neuspokojivý 

 

 

 

 



 

IS ORT 13 Výměna opotřebených částí endoprotézy  , verze: 01   
Nemocniční 4446/15, 466 01, Jablonec nad Nisou, IČ: 00829838   2/2 

 

Další potřebná léčba: 

Je doporučen léčebný režim, preventivní opatření po provedení zdravotního výkonu a 

provedení kontrolních zdravotních výkonů: důsledně sledovat ukazatele ředění krve, stran 

pooperačního režimu se řídit výhradně pokyny operatéra. 

 

Omezení a doporučení ve způsobu života: 

Po provedení navrhovaného zdravotního výkonu lze předpokládat omezení v obvyklém 

způsobu života a pracovní schopnosti: 3 měsíce až více jak 1 rok Trvale je třeba se vyvarovat 

infekčních onemocnění a včas přeléčit infekty antibiotiky. Omezení zátěže operovaného 

kloubu je pacientovi podrobně popsáno ústně.  

 

Prohlašuji a svým dále uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji:  

že lékař, který mi poskytl poučení, mi osobně vysvětlil vše, co je obsahem tohoto písemného 

informovaného souhlasu, a měl jsem možnost klást mu doplňující otázky, na které mi řádně 

odpověděl. 

 

Prohlašuji, že jsem shora uvedenému poučení plně porozuměl a výslovně souhlasím s 

provedením zdravotního výkonu. 

 

Prohlašuji, že v případě výskytu neočekávaných komplikací vyžadujících neodkladné 

provedení dalších zákroků nutných k záchraně mého života nebo zdraví, souhlasím s tím, aby 

byly provedeny veškeré další potřebné a neodkladné výkony nutné k záchraně mého života 

nebo zdraví. 

 

Prohlašuji, že jsem byl poučen o možnosti vzdát se podání informací a o možnosti určit 

osobu, které může být informace o zdravotním výkonu podána. 

   
  

 

 

V Jablonci nad Nisou, dne: 

  ___________________________ 

  Vlastnoruční podpis pacienta/ky 

 

Podpis lékaře, který poučení provedl: Podpis svědků poučení a souhlasu pacienta, 

 pokud pacient není schopen se vlastnoručně 

 podepsat, nebo podpis zákonných zástupců  

 např. u dětí a mladistvých do 18 let: 

--------------------------------------------- 

 


